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PROTOKÓŁ 

  

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w gminie Gościno, dotyczących stworzenia 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" 

na lata 2021-2027 

  

Konsultacje odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Gościno ul. IV Dywizji WP 58  78-
120 Gościno, 28.04.2022 r. godz. 15.30 W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby. Ogłoszenie 
o konsultacjach zostało podane do publicznej wiadomości w dniu  07 kwietnia 2022r. na 
stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie", stronie gminy  oraz za pomocą 
plakatów zapraszających na konsultacje  umieszczanych przez sołtysów w poszczególnych 
miejscowościach. Celem konsultacji było zapewnienie jak najszerszego udziału 
społeczeństwa w działaniach podejmowanych na rzecz obszaru LSR. Uprawnionymi do 
konsultacji byli mieszkańcy obszaru LSR. Przedmiotem konsultacji jest stworzenie Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 we współpracy ze społecznością lokalną obszaru LGD. 
Wnioski z konsultacji na każdym kluczowym etapie  tworzenia LSR, przyczynią się do 
zdiagnozowania potencjału obszaru i ludności tu zamieszkującej, zidentyfikowania
 głównych wyzwań, a także określenia grup docelowych (tj. grup 
defaworyzowanych zamieszkujących obszar). Sugestie lokalnej społeczności składającej
 się z przedstawicieli wszystkich sektorów, biorących udział w formułowaniu potrzeb i 
rozpoznania problemów obszaru LGD, znajdą odzwierciedlenie w  stawianej diagnozie, jak 
również w procesie formułowaniu celów, ustalania ich hierarchii, poszukiwania rozwiązań 
stanowiących sposoby ich realizacji, tworzenia wskaźników i identyfikacji grup docelowych. 

W trakcie spotkania realizowano następujący program: 

1. Przedstawienie LGD 

2. Informacja na temat proponowanych założeń RLKS na lata 2021-2027; 

3. Przedstawienie podstawowych informacji na temat tworzenia LSR; 

4. Prezentacja wstępnych celów i przedsięwzięć LSR; 

5. Dyskusja nad wypracowaniem projektów celów oraz przedsięwzięć LSR; 

6. Definiowanie celów LSR, połączone z identyfikacją konkretnych pomysłów na 

projekty; 

7. Wstępna analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LSR; 

8. Dyskusja na temat potrzeb rozwojowych oraz potencjału obszaru LSR; 

9. Opracowanie propozycji wniosków, w tym wymiernych celów końcowych 

polegających na osiągnięciu określonych 

rezultatów                                                                                                        

 

    



Uczestnicy spotkania wnieśli uwagę dotyczącą internetu światłowodowego. 

1. Doprowadzenie do pominiętych  gospodarstw domowych światłowodu. Gospodarstwa 

oddalone od centrum pozbawione są możliwości podłączenia światłowodu. Koszt 

doprowadzenia jest na tyle wysoki że gminy miałyby problem ze sfinansowaniem i czy 

istniałaby możliwość dofinansowania z LGD w nowej perspektywie.    

      

     Na tym protokół zakończono. 

 


